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Het jaar begon voor onze vereniging uitstekend. De 1e 3 bijeenkomsten waren er gemiddeld 
46 leden aanwezig en de veilingen verliepen zeer succesvol. Verkoop percentages van dik 
83% en opbrengsten van boven de € 500, - per maand zijn bedragen waar veel collega-
verenigingen jaloers naar kijken. 

Maar wie had er kunnen vermoeden dat na 2 maart ons land verlamd werd door de een 
totaal nieuw virus met zeer ernstige gevolgen. En voor onze vereniging dat wij eerst in 
september weer, onder strenge voorwaarden en slechts een beperkt aantal leden bijeen 
mochten komen. 

In januari kwam ons oud-lid Frank Tieken, waar meerdere leden nog geregeld contact mee 
hadden, onder bijzonder tragische omstandigheden te overlijden. Helaas kwamen er in 2020 
ook een 3-tal van onze leden te overlijden: Hilbert Wiebes, Martin van Houten en Eddy 
Pauwels. Alle 3 trouwe bezoekers aan onze bijeenkomsten. 

Dankzij de toetreding van liefst 4 nieuwe leden in 2020 bleef onze ledental stabiel op 79.

Op 5 oktober kon eindelijk de jaarvergadering worden gehouden. Uw secretaris was 
aftredend bestuurslid en bereid een nieuwe periode van 3 jaar zijn taken uit te voeren. Mede 
door het uitblijven van tegenkandidaten werd hij, onder applaus, herbenoemd. De financiën 
geven een positief resultaat te zien en de kascommissie adviseerde de penningmeester 
décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid. Enkele waardevolle vrijwilligers 
kregen als blijk van onze waardering een mand met streekproducten. Adrie Laan sprak 
waardering uit voor de vele ‘handjes’ binnen de vereniging, die op veel terreinen er mede 
zorg voor dragen dat onze vereniging en de bijeenkomsten kunnen doorgaan. Zo ook voor 
zijn medebestuurders.  

Ondanks alle beperkingen door de Corona-maatregelen, draaide het rondzendverkeer vrijwel
ongestoord door en nam de omzet aan gekochte kavels behoorlijk toe.

Eind 2020 heeft Dick Ahles de verantwoordelijk rond de Website van de vereniging 
overgenomen van Heleen van Alphen. Hij bouwt een totaal vernieuwde website en zal 
‘ergens’ in 2021 een toelichting geven over het gebruik ervan. 

Na onze bijeenkomst van december valt de beslissing van de regering dat bijeenkomsten als
de onze, tot nadere besluitvorming niet meer gehouden mogen worden.

Jan van Vliet, secretaris. 

                                                      


